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A beszámolót az elnökség a 2016.03.19.-én tartott ülésén elfogadta!
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I. Alapítás
A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesületet 2008-ban alapította 21 magánszemély.
Rövidített elnevezése: SZVTE
Székhelye: 2800 Tatabánya, Bódishegyi út 20.
Bírósági végzés száma: Pk.60.015/2008/14
Bírósági végzés időpontja: 2008.11.04.
Nyilvántartási szám: 1698
Adószám: 18617601-1-11
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
A bíróság a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV tv. (Ectv.)
szerint is megerősítette az egyesület közhasznú besorolását a 2014.06.20-án jogerőre
emelkedett Pk.60.015/2008/28. számú végzésével.

II. Tagság alakulása
Tagság alakulása
2015-ben tovább növekedett tagjaink száma. Az újonnan belépőkkel és a családi tagokkal
együtt az egyesület 94 fő tagdíjat fizető tagot számolt az egy év türelmi idővel nyilvántartott
tagokkal együtt. Tárgyévben 10 új belépőnk volt, amelyből kettő családi tagság.
A tagságban diákok, nyugdíjasok, dolgozók és családok is vannak, valamint egy fő tiszteletbeli
tag.

III. Szervezet
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
Ügyintéző-képviseleti szerve az elnökség, amely 5 főből áll. Felügyelő szerve a felügyelő
bizottság, amely 3 főből áll.
Az egyesület alkalmazottakat nem foglalkoztat. Az egyesület munkáját számos önkéntes
segíti. Tárgyévben 36 fő regisztrált, (a közérdekű, önkéntes tevékenységet szabályozó
törvénynek megfelelő) önkéntes dolgozott a meghirdetett programjainkon, de ezen kívül
még több lelkes ember segítette a munkánkat a tagokon kívül.
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IV. Programok
Az SZVTE 2015-ben az alábbi tevékenységeket végezte:
1. Békamentés
Egyesületünk 7. éve szervezett békamentési akciót 3 Komárom-Esztergom megyei
helyszínen: Tatán, a Remeteségi úton, Tardoson, a Malom-völgyben, valamint Tarján
határában, a Szúnyog-tónál. A program során a békamentési terelőrendszerek kiépítése
valamint a békamentés mellett információs táblákat is kihelyeztünk ezzel is felhívtuk a
figyelmet egyrészt a helyi akcióra, másrészt magának a békamentésnek a fontosságára.
A békamentő rendszereket a szokásos helyen, 2,3 km hosszban 2015. március 15.-én
építettük fel, 50 önkéntesünk segítségével. Ebben az évben március 26.-án indultak meg
nagy tömegben a békák. Az időjárás ezután gyakran hűvösebbre fordult, ami megállította a
kétéltűek mozgását, később, április 10.-e környékén újra, egy kisebb hullámban megindultak.
Később már a nagy tömegben visszafelé mászó békák miatt április 15.-én lebontottuk a
terelőket.
Az 1 hónapos akció alatt összesen 6610 kétéltűnek segítettünk, hogy biztonságosan elérjék a
petéző helyeket és ne pusztuljanak el még ez előtt a forgalmas utak aszfaltján. Ez a
mennyiség több, mint 40%-al magasabb, mint a korábbi év eredménye.
A békamentési akciót 350 érdeklődő tekintette meg (zömmel általános- és középiskolás
csoportok, óvodások), akiknek szakmai vezetést is biztosítottunk.
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2. Odú kihelyezés
2015 őszén csapatépítő tréning keretében elkészült 80 odu. Ezek kihelyezése 2016-os évben
fog megtörténni. Két, működő odú-telepünknél, Tatán az Angolparkban, illetve
Koppánymonostoron, az Ácsi erdőben rendszeresen ellenőrizzük és gyűrűzzük a szaporulatot
és karban tartjuk a mesterséges fészkelő helyeket (énekes madár és szalakóta odúk).
3. Gólyavédelem
Idei tevékenységünk három fő csoportba sorolható:
- védelmi beavatkozás az elektromos vezetékekre épült fészkeknél (a gólyafészkek
tartószerkezetre helyezése)
- nyilvános gólyagyűrűzés (GRS), az MME és DINPI-vel együttműködésben
- megyei állományfelmérés
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Gólyafészkek tartószerkezetre helyezése
Az E.ON-nal történt egyeztetéseknek köszönhetően több fészeknél is voltak a helyi
gólyavédelem szempontjából fontos munkálatok az év során. Február végén 1 régi nagy
fészket kellett megvékonyítani, mert félő volt, hogy a fészket tartó oszlop esetleg kidől. Még
ebben a hónapban egy régi fészektartó oszlopot és kosarat sikerült újakra cserélni. Sajnos
július végén egy régi már nem lakott fészket meg kellett szüntetni, mert a telek tulajdonosa
nem nézte jó szemmel a gólyák piszkitását. Egy fészek közelében december elején
leszigetelésre került egy trafó, amely korábban már 2 gólyafióka halálát okozta.
A kosaras gépkocsit az E.ON biztosította, a fészkek tartóra helyezésében közreműködtek
önkénteseink. A munkálatok 4 napra oszlottak el, 4 önkéntesünk vett részt benne.
Nem kevés szervezés, egyeztetés előzte meg a munkálatokat, hiszen az áramszolgáltatónak
30 nappal ezt megelőzően meg kellett hirdetnie az áramszünetet.
Nyilvános gólyagyűrűzés (GRS) – 2015.06.13.
Pár éve hagyományt teremtettünk ezen rendezvényünkkel, amelyen a legtöbb érdeklődőt
köszönthetjük. Faluról falura járva, előre meghirdetett időpontban gyűrűzzük a
gólyafiókákat, rövid helyszíni ismertetővel és fióka-névadással.
A tények:
- 260 látogató, + két helyi TV stáb, és 3 regionális újság,
- 29 gyűrűzött fióka,
- 11 helyszín,
- 1 db 0 fiókás (Ácsteszér),
- 2 db 2 fiókás (Nagyigmánd, Naszály),
- 4 db 3 fiókás (Bana, Réde, Bakonyszombathely, Szőny),
- 4 db 4 fiókás fészekalj (Kocs, Tárkány, Császár, Grébics).
- 12 önkéntes
Megyei fehér gólya állományfelmérés
Július végén jártuk végig a megyei gólyafészkeket, hogy képet kapjunk a költések
eredményességéről.
Összesen 16 fészekben költöttek madaraink, ebből 41 fióka repült ki. Az eredmények:
- 1 fióka repült ki 1 fészekből,
- 2 fióka repült ki 2 fészekből,
- 3 fióka repült ki 4 fészekből,
- 4 fióka repült ki 5 fészekből.
Az eredményes költések számára vetített fiókaátlag: 3,41 fióka/fészek, ami megyénkben
átlag feletti eredménynek számít. Viszont a 12 pár sikeres költés nagyon kevés. Sajnos a
tavaszi vonulás nagyon rosszul sikerült a fehér gólyák számára, így kevesebben tértek vissza
a költőhelyre. Valamint sok madár megkésve és legyengülve érkezett meg, így nem is
kezdtek költésbe. Komárom-Esztergom megye a fehér gólya szempontjából a legritkábban
lakott területek közé számít, ezért is fontos a kevés, de stabil párok biztonságos
fészkelésének elősegítése.
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4. Madarász tábor
Egyesületünk a Ferencmajori-halastavak területén, minden év augusztusában
megrendezésre kerülő, természetvédelmi tábor szervezési, valamint lebonyolítási
munkáiban is részt vesz. Az idei tábort partnereinkkel közösen, tavasszal 2015. április 17. és
május 9., míg a nyári és őszi intervallumot 2015. július 25. és november 15. között
szerveztük.
A madárgyűrűzés és a madárvonulás kutatása mellett a megyei fiatalok szemléletformálása
és a természetvédő utánpótlás kinevelése volt a tábor egyik fő célja a törzsidőben, augusztus
hónap folyamán. Az idei évben a táborban dolgozó önkéntesek és a tábori munkát
megtekintő látogatók száma meghaladta a 300 főt.
2015-ben elkészült egy 40 m2-es fedett fogadó épület, az ősz folyamán beállítottunk egy
fűthető mobilházat az őszi időszak komfortosabbá tételének érdekében.
Idén is kiemelkedő volt a madártani kutatás szakmai munkája, hiszen a tavalyi a rekord
gyűrűzött madár után idén a gyűrűzött fajok tekintetében múltuk felül a korábbi éveket.
Tovább emelkedett a tábori idő alatt dolgozó, szakmai vizsgával rendelkező gyűrűzők száma :
Krug Tibor, Csihar László, Staudinger István, Vízkert András, Pénzes László és Bátky Gellért
mellett Bátky Kolos és Győrig Előd is erősítette a szakmai munkát.
Az idei évben, sorozatban harmadszor léptünk ki az augusztusból az őszi időszakban
(korábban a gyűrűzés csak augusztusban zajlott). A jelenlegi várta helyén 10. éve gyűrűzünk.
Az állandó hálóállásokat 17 db 12 méteres háló alkotja, ezekhez csatlakozik 1 db 9 méter és
1db 12 méter magas hálóállás. Kiegészítésként időszakosan 7 db 12 méteres hálót
használtunk a 11-es és a 3-as tavakon, valamint 4 db varsát.
A szezon számokban: 114 gyűrűzési nap, 111 madárfaj, 8157 gyűrűzött példány, 943
visszafogás, ebből 4 külföldi gyűrűs (Szlovák bütykös hattyú és nádirigó, Cseh barátka és
jégmadár)
Érdekesebb fajok, példányszámok: barna zsezse, nagy sárszalonka, kis sárszalonka (16 pld!),
kis sirály, szürke cankó (9 pld), havasi pityer, fattyúszerkő.
6 új gyűrűzött faj: gulipán, gólyatöcs, nagy sárszalonka, fattyúszerkő, havasi pityer, fenyőrigó.
Ezzel a gyűrűzött fajok száma 156-ra emelkedett.
A 11-es tavon gátszakadás miatt 2. éve nincs víz, a meder benövényesedett, a nádas
hálóállás szárazon volt. Ez a nádi madarak fogási eredményein nagyon meglátszott, egyedül
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a nádi tücsökmadár mennyisége nem csökkent a „vizes” évhez képest. Viszont a tó iszapos
részein jól működtek a hálók, itt jöttek be a sárszalonka fajok, réti cankók, csörgő récék. A 3.as tó szigetei szeptember elejéig voltak használhatók befogásra. Erős mozgalma volt idén a
kék cinegének, csíznek, ökörszemnek, gyengébb volt a vörösbegy, fülemüle, szajkó,
sárgarigó.
A teleszkópos túrák mellett az egyéb kikapcsolódást segítő programokat követően, az esti
tábortűz melletti beszélgetésekkel, élménybeszámolókkal teremtettünk felejthetetlen tábori
hangulatot nomád táborunkban.
Együttműködő szervezetek:
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Csoportja
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

5. Tatai Vadlúd Sokadalom
Egyesületünk legnagyobb szabású rendezvénye. Bár a kifejezetten hideg és szeles időjárás
nem volt kedvező, a 2015. november 27-28. között megrendezésre került Tatai Vadlúd
Sokadalmat ismét nagy érdeklődés övezte: a kora reggeli óráktól az egészen estig tartó
rendezvény 13 ezer látogatót vonzott Tatára.
A rendezvény nagyközönségi napját megelőzően, már pénteken este megkezdődtek az
előadások az Öreg-tó Club Hotelben. A kisalföldi vizes élőhelyek és kezelésük megismerése
után a vadludak különleges útját követhettük a Fertőn és a Hanságban, majd a kék- és amuri
vércsék vonulási útvonalán tehettünk egy izgalmas virtuális utazást.
Szombaton már kora reggel mintegy 3000 ember volt kíváncsi a vadludakra. Az Öreg-tavon
22 ezer vadlúd kihúzását figyelhettük meg. A vadludak tömegét a nagy lilik (Anser albifrons)
adta, de akadtak köztük szép számmal vetési ludak (Anser fabalis) is.
Egy példány világviszonylatban is veszélyeztetett kis liliket (Anser erythropus), és
érdekességképpen 6 példány nílusi ludat (Alopochen aegyptiacus) is megfigyeltünk, érdekes
látványt nyújtottak Tatán, az Öreg-tavon.

A vadludak kihúzását követően az ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is kezdetét vette a
rendezvény.
A nap folyamán számos érdekes program, izgalmas előadás, látványos bemutató,
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valamint több megyei és országos zöld szervezet bemutatkozó standja várta a kilátogatókat.
A rendezvény idei díszvendége a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság volt. A nemzeti
park bemutatkozása mellett számos, az igazgatóság által működtetett természetvédelmi
programról, valamint nagyközönségi akciókról és programajánlatokról is tájékozódhattak az
érdeklődők. Mindezeken túl az igazgatóság Nemzeti Parki Termékei is bemutatkoztak a
fesztivál vásári forgatagában. Az igazgatóság munkatársai kóstolóval is készültek, ami
nemcsak a látogatók, de a szervezők körében is nagy sikert aratott.
Idén újabb programokkal bővült a játszóház. Ide vártuk a családokat, gyerekeket. A
különböző természetvédelmi foglalkozások, játékok, madáretető és madárkalács készítés
mellett volt lúdoló, két bábelőadás, kifejezetten a gyerekeknek szóló táncház, és természeti
témájú mesekönyvekkel is találkozhattak a gyerekek.
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A madármegfigyelő torony környezetében lebonyolításra került programok keretében a
folyamatosan zajló távcsöves megfigyelés, élőállatos bemutatók és természetvédelmi
tanácsadás mellett idén is a madárgyűrűzés volt az egyik legnépszerűbb programunk.
A reggel 7 órától 15:30-ig tartó gyűrűzés során 131 madarat gyűrűztünk. A cinegék mellett
gyűrűztünk 3 meggyvágót, 6 csuszkát, és 9 őszapót is. A kézben tartott madarakat az
érdeklődők lefotózhatták, a kisebbek megsimogathatták, így nagyszerű élményt jelentettek
az érdeklődőknek.
A gyűrűzésről, a madarak vonulásáról, vagy éppen az adott madárfajról szóló tájékoztatók
pedig az ismeretterjesztést szolgálták.
Az iskolásoknak a fesztivált megelőzően külön versenyt is írtunk ki. Idén természetvédelmi
tevékenységeket bemutató képregényeket, valamint a rendezvényhez kapcsolódó
ajándéktárgy ötleteket vártunk a diákoktól. A nem túl egyszerű feladat ellenére az ország
minden tájáról 34 képregény, és 9 ötlet érkezett a felhívásunkra.
A képregényíró pályázat helyezettjei:
I. helyezés:Illési Fanni (Tessedik Sámuel Általános Iskola)
II. helyezés: Lugosi Kincső Anna (Zalaszántó)
III. helyezés:Tóth Petra (Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI, Soltvadkert)
A ajándéktárgy tervező pályázat helyezettjei:
I. helyezés: Honti Anna (Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI, Soltvadkert)
II. helyezés: Lugosi Csenge Anna (Zalaszántó)
III. helyezés: Csányi Csenge (Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI, Soltvadkert)
Különdíj: Farkas Viktória és Sárközi Zsanett (Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és
AMI, Soltvadkert)
A díjazottak értékes könyv, póló és falinaptár jutalmakat vehettek át a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság, az MME, a Cser Kiadó, valamint Telegdi Ágnes írónő felajánlásával.

Az erősen felhős, hideg, helyenként szemerkélő esős időjárás estére sem javult, ami a látási
viszonyokat is erősen megnehezítette. Ennek köszönhetően a behúzás látványosságában
ugyan elmaradt a tavalyihoz képest, azonban az koraesti hangulat a tóparton mit sem
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változott, és talán pont ennek a hangulatnak a hatására az emberek többsége nem, vagy
csak lassan indult haza.

Még egyszer végignézték a vásárt, megvették az utolsó finomságokat, emléktárgyakat, még
egy játék erejéig visszamentek a játszóházba. A behúzást követően, szintén sok érdeklődőt
vonzó csillagászati előadással zárult a tóparti program.
A nap azonban még nem ért véget. Este nyolc órától az Öreg-tó Club Hotelben folytatódott a
rendezvény. Ekkor került sor az egész napos madármegfigyelő verseny
eredményhirdetésére, valamit a fesztivált záró előadásokra is.
A Tatai Vadlúd Sokadalom évről évre a terepmadarászok egyik legrangosabb találkozója és
vetélkedője. A madármegfigyelő versenyt ebben az évben módosított szabályzattal
rendeztük meg. Míg a korábbi években a versenyen a legtöbb fajt észlelő csapat nyert, idén
az egyes fajok megfigyelése a faj ritkasága szerint 1, 2 vagy 3 pontot jelentett az adott
csapatnak. A csapatokat a gyűjtött pontok összege alapján rangsoroltuk. Ezzel a módosítással
nagyobb hangsúlyt igyekeztünk fektetni a ritkább, illetve nagyobb természetvédelmi
jelentőségű fajokra.
A versenyen 8 csapat indult el, mindannyian a felnőtt kategóriában, és közülük 7 adta le a
fajlistáját. A versenyzők dolgát is a borult, rossz fényviszonyokat nyújtó időjárás és
kellemetlen, hideg szél nehezítette. A csapatok összesen 87 fajt észleltek, melyek közt olyan
érdekességek tűntek fel, mint a hajnalmadár a tatai nagytemplomon, a kis lilik, 6 példány
nílusi lúd, ezüstsirály, szerecsensirály, vándorsólyom és kis kárókatona.
A versenyt a „Kilenckor zárás? (Vákuum Tibi)” nevű csapat nyerte 86 ponttal (72 észlelt faj);
tagjai: Takács Ádám, Mészáros József, Oláh Zoltán és Sáfrány Eszter (kísérő).
Második helyezett lett a „Tizedjére a Sokadalmon” nevű csapat 75 ponttal (67 faj); tagjai:
Bozó László és Borbáth Erna.
Harmadik helyezést ért el a „Bornyitológusok” csapat 72 ponttal (66 faj); tagjai: Péntek
István, Havasi Máté, Udvari András és Gazdag Angéla (kísérő).
Mindhárom csapat értékes könyveket és ajándéktárgyakat vehetett át jutalomképpen,
melyeket a Földművelésügyi Minisztérium, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Gerard Gorman, Büki József, Ifj. Vasuta Gábor,
Pap Gábor, Kovács András és Turny Zoltán, a Szöllősi Pincészet és a Czetis Ház ajánlották fel.
A Sokadalom legjobb madárfaja a kis lilik lett. Megtalálásáért járó díjat, Nagy Gyula
apácaludat ábrázoló festményét Ruzsa Dániel kapta.
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A Sokadalom legérdekesebb faja, a hajnalmadár megfigyeléséért Bozó László vehette át
Zsoldos Márton nyílfarkú récét ábrázoló festményét.
A Sokadalom szervezésében és a tatai régió természetvédelmi tevékenységében tanúsított
több évtizedes munkásságáért Musicz László vehette át Kókay Szabolcs egy ’rossicus’
alfajhoz tartozó vetési ludat ábrázoló festményét.
A rendezvény további képei megtalálhatók a Sokadalom fb oldalán. A képeket Lóki Csaba
készítette, ezúton is köszönet érte.
Rendezvényünkről készült képek megtalálhatók a www.vadludsokadalom.hu honlapon.

6. Madarak és Fák Napja – 2015. május 8-10.
Hagyományteremtő szándékkal 2013-ban hívtuk életre a jeles nap alkalmával megyei
programunkat az MME Komárom-Esztergom megyei Csoportjával és a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósággal közösen.
Tematikus programot szerveztünk. Május 8-én iskolai, óvodai csoportokat, míg május 10-én
családokat láttunk vendégül. A két napon 312 fő látogatónk volt. A programnak a Naszály,
Ferencmajori-halastavak tábori területe adott helyszínt, míg folyamatosan madárgyűrűzés,
terepmadarászat, tesztek kitöltése, standolás, játszóházas foglalkozás kötötte le a
látogatókat.
7. Európai Madármegfigyelő Napok – 2015. október 4.
Magyarországon közel 2 évtizede várják a madarászok október első hétvégéjén az érdeklődő
természetkedvelőket. E nap alkalmával megyei programunkat az MME Komárom-Esztergom
megyei Csoportjával és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal közösen szervezzük.
Tematikus programmal látjuk vendégül az érdeklődőket a Naszály, Ferencmajori-halastavak
tábori területén. Folyamatos madárgyűrűzés, terepmadarászat és standolás köti le a
látogatókat.
A nap folyamán 65 fő látogatónk volt.
8. Sérült állatok mentése
A madármentő állomáson 2015-ben 43 állatfaj 136 példányának ideiglenes tartását,
gyógyítását végeztük. Ezek zömmel védett, néhányuk fokozottan védett faj, így az állatok
mentése közvetlen természetvédelmi szempontból is nagy jelentőséggel bír. A sérüléses és
mérgezéses eseteken túl egyre gyakrabban van szükség a tavaszi időszakban fészekből
kiesett fiókák mentésére, illetve az őszi vonulási időszakban elégtelen kondícióban érkező
különböző madárfajok átteleltetésére, illetve gondozására is.
A madármentésről - az előírásoknak megfelelően - az év végén jelentést kell készíteni, amit
minden évben az Észak- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség részére küldünk meg.
A program során az országos Madárgyűrűző Központtal, dr. Márkus Bálint tatai állatorvossal,
valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal működtünk együtt. Partnereinkkel
folyamatos konzultáltunk a bekerült madarak állapotáról, ellátásáról, és az állatorvosi
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szakvélemény alapján együtt határoztuk meg a természetbe történő visszajuttatás
lehetőségeit.
A 136 menhelyre került állatból 76 példányt sikerült visszajuttatnunk a természetbe.
Nagyobb példányszámban egerészölyv, karvaly, és vörös vércse került a telepre.
2015-ben a madármentő állomásra került állatok:
balkáni gerle
1
barázdabillegető
4
bütykös hattyú
2
csicsörke
1
dankasirály
3
dolmányos varjú
2
egerészölyv
21
erdei fülesbagoly
6
fehér gólya
4
fekete harkály
1
fekete rigó
4
gyöngybagoly
1
házi rozsdafarkú
2
házi veréb
3
héja
5
karvaly
13
kerecsensólyom
1
korai denevér
2
közönséges denevér
1
macskabagoly
1
meggyvágó
1
mocsári teknős
1
molnárfecske
4
nagy fakopáncs
4
nagy lilik
9
nyári lúd
2
örvös galamb
3
pajzsoscankó
1
parlagi galamb
1
rétisas
3
sárgafejű királyka
1
seregély
1
széncinege
1
szürke gém
1
tengelic
1
törpe denevér
1
törpedenevér
2
törpegém
5
vándorsólyom
1
vetési varjú
2
vízityúk
1
vörös vércse
11
zöld küllő
1
Végösszeg
136
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9. Ragadozómadár-védelem
Komárom-Esztergom megye területének ~ 70 %-án végzünk védelmi tevékenységet a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság és az MME szakembereivel együttműködve. Kiemelten a
Gerecse-hegység területén, az Által-ér völgyében, a Zsámbéki-medence nyugati oldalán, a
Bársonyos-Kisalföld megyei területrészén és a Duna-völgyében.
Az alábbi védelmi intézkedések jellemezték munkánkat:
• Fészekőrzés (3 hónapon keresztül közel 40 önkéntes bevonásával)
• Téli etetés (2 helyszínen 11 tonna nyersanyag feletetésével)
• Műfészek kihelyezés és karbantartás (108 db mesterséges fészek karbantartása,
2015-ben 11 új fészek került kihelyezésre!)
• Ragadozómadár gyűrűzés (fokozottan védett rétisas, vándorsólyom színes
gyűrűzések)
• Előadások és foglalkozások tartása (közel 280 gyermek részére felkérések alapján)
10. Gyurgyalag és partifecske védelem
Komárom-Esztergom megyében 2015-ben is folytattuk a már 18 évvel ezelőtt megkezdődött
Országos Gyurgyalag és Partifecske védelmi programokban való részvételt, melynek egyik
alapköve az évről- évre történő költőállomány felmérése e két faj tekintetében. Tavalyi
esztendőben összesen 104 fészkelő telepet mértünk fel a megyében. Gyurgyalagból 412 párt
számláltunk, ami az előző évhez képest 4%-al magasabb, partifecskéből pedig 12%-al
számoltunk többet, összesen 1267 párt!
A madarak megérkezése előtt, ahol szükséges és lehetőségünk engedi, megfrissítjük a löszés homok falak rézsűit, leszakadásait. A beavatkozás során gépi vagy kézi erővel kisebbnagyobb függőleges falakat hozunk létre, amely a gyurgyalagok és partifecskék
megtelepedését és sikeres fészkelését nagyban segíti.
Védelmi programunk keretén belül fészkelőhely védelmi munkát végeztünk Ács Város
Önkormányzatának saját területén és támogatásával, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósággal összefogva Ács, Ernő-major mellett. Itt a munkálatok során közel 30 méter
hosszúságú 2-3 méter átlagmagasságú függőleges homokfal jött létre egy régi, felhagyott
homokbányában, amely hajdanán ideális feltételeket biztosított a telepesen költő fajoknak.
Itt 6 pár gyurgyalag és 300 pár partifecske költött sikeresen a védelmi munkának
köszönhetően.
Másik helyszínünk ahol szintén gépi erővel végeztünk partfal rézsűsítési munkákat Szőny
Bélapuszta, az itt található bezárt homokbánya szintén neves fészkelő-telep volt valamikor.
Itt a tulajdonos beleegyezésével 4 órás gépi munkával sikerült közel 200 m2 falfelületet újra
költésre alkalmassá tennünk. A friss falfelületeken 8 pár gyurgyalag és 300 partifecske
költését regisztráltuk.

Munkánkat támogatták:
Ács Város Önkormányzata
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága
MME Komárom-Esztergom megyei H.Cs.
Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület
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11. Vadlúdszinkron a megye vonuló, pihenő és táplálkozó területein

Programunk célja, hogy szinkronszámlálás történjen a megyei, a kezdetekben meghatározott
és egységében még sohasem vizsgált frekventált vadlúd vonuló, pihenő és táplálkozó
területein a 2015/2016-os őszi-tavaszi szezonban. A faj és példányszám adatok mellett a
preferált mezőgazdasági kultúrákat is rögzítettük. A program során a fő célok a
vadlúdállomány területi eloszlásának felmérése, leírása, a vadlúdkárok felmérése, a
veszélyeztető tényezők feltárása, elhárításukra történő lehetőségek meghatározása. A
program jelenleg is zajlik, az eredményekről a projekt lezárásával egyidejűleg számolunk
majd be.
12. Csapatépítő tréning, 2015.09.11
A szeptemberi napon a Knorr-Bremse Fékrendszerek kft. fejlesztési üzletágának dolgozóit
láttuk vendégül a Ferencmajori Madárvártánkon. A csapatépítő tréning keretében 117 fő
munkája során megújult a IV-es tóra néző betekintőhöz vezető híd, elkészült 80 db
mesterséges fészekodu, felépült egy 40 m2-es fogadó épület, ahol a vártára érkező
vendégeket, gyerekeket le tudjuk ültetni, foglalkozást,bemutatót tudunk tartani. Cserébe az
önzetlen munkáért madárgyűrűzési bemutatót, terepmadarászatot tartottunk részükre.
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13. Nyitott Kapuk- Rendezvénysorozat, Tatabánya

Egyesületünk idén 4. alkalommal vett részt a tatabányai Nyitott kapuk, szinte 2 hónapos
rendezvénysorozatán.
Tatabányán 17 éves hagyománya van a Nyitott kapuk elnevezésű, az önkormányzat, a
tatabányai szolgáltatók, civil szervezetek és az oktatási-nevelési intézmények közötti tavaszi
bemutató rendezvénysorozatnak. A program lehetőséget biztosít a szolgáltatóknak és a civil
szervezeteknek arra, hogy nyissanak a város felé, és közvetlenül a város fiataljaival, rajtuk
keresztül pedig közvetve a város lakóival megismertessék tevékenységüket. Minden évben a
szolgáltatók és a természet- és környezetvédelemmel is foglalkozó civil szervezetek
csatlakoznak a programhoz. A Nyitott kapuk április közepétől május végéig tart.

A program három fő részből áll:
1. - Bemutatkozó / kiállító nap – idén a Vértes Agorájában tartották ezt, április 21-22-én.
2. Látogatási programsorozat a résztvevő szervezeteknél.
3. Játékos záró verseny a Tatabányai Múzeum – Bányászati és Ipari Skanzenben (május 29.)
A szakmai kiállításon az odalátogató iskolásokat, óvódásokat rövid játékokkal, fejtörőkkel
szórakoztattuk, miközben az őket kísérő pedagógusoknak bemutattuk Egyesületünk
munkáját és meghívtuk őket a rendezvénysorozatban résztvevő bemutatóhelyünkön, a
Ferencmajori Madárvártán egy hónapig tartó tavaszi madárgyűrűző programunkra.
Bár a program nagyon tetszett a tanároknak, óvodapedagógusoknak, érdekelte őket és
szívesen részt vettek volna a gyűrűzési és madárbemutatókon, de többségük már ezen a
bemutatónapon jelezte, hogy csak tatabányai helyszínekre tudják megoldani az utazást,
mind anyagi, mind szabadidő tekintetében. Ha egyesületünknek lenne rá lehetősége, nagy
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érdeklődésre számíthatna egy-egy tatabányai, Tatabánya környéki terepprogram. Sajnos a
rendezvény keretében ezzel összhangban csupán csak 1 iskola látogatott ki Naszályra.
A záró versenyre a tatabányai iskolák közel 20 csapattal neveztek. Itt a 4 fős csapatoknak a
megjelent szolgáltatók, civil egyesületek állították össze egy-egy feladatsort. Egyesületünk
mind az óvódás, mind az iskolás csapatokra készült pár komoly és pár kevésbé komoly
feladattal. A versenyhez kapcsolódó alkotói pályázatra szép madár ihlette rajzokat
készítettek a gyerekek, akiket meg is jutalmaztunk madaras ajándékokkal.
A programban résztvevő önkénteseink: Kiss Réka, Müller László, Sipos Donát, Perger Beáta
14. Viselj valami zöldet magadon! – Tatabányai Környezetvédelmi Világnap
2015. június 6.-án Egyesületünk idén is részt vett a Környezetvédelmi Világnap
megünneplésében Tatabányán.
Tatabányán akadályversenyt szerveztek és interaktív sátrakat rendeztek be a
természetvédelem egyik alapvető jeles napjának megünnepléséhez. A programhoz többféle
játékot vittünk, újakat és a jól bevált régi „barátainkat” is.
A szombati programok jól illeszkedtek egy családi „zöld” hétvége programjába. A gyerekek
lelkesen vették részt mind az ötféle játékunkban, és lelkesedésükből kiindulva reméljük,
hogy ezt nem csak a feladatok jó megoldásáért járó zsetonok kedvéért tették. A zsetonokat
ajándéktárgyakra lehetett beváltani, amit a program résztvevői ajánlottak fel előzetesen.
Sajnos idén Egyesületünk nem tudott ajándékokat vinni a programhoz, viszont több
rendezvényen is szervezőpartnerünk, a Duna-Ipoly Nemzeti Park felajánlott helyettünk több
értékes belépőjegyet a nemzeti park kiállítóhelyeire. Ezúton is köszönjük nekik!
A Világnapot az idei Gólya Road Show előtt egy héttel tartották, így itt is a gólyáknak
ajánlottuk az egyik főszerepet. A sok érdeklődő közül sokan csak szomorkodtak, hogy sajnos
nem tudtak előbb a programról és már nem tudnak csatlakozni hozzánk. Reméljük, ők már
idén betervezik a gólyagyűrűzést is.
A programban résztvevő önkénteseink: Müller László, Sipos Donát, Perger Beáta

V. Egyéb megjelenés – nyilvánosság
Honlapunkat 2015-benmegújítottuk, folyamatosan kerülnek fel az egyesületi életet és
programokat bemutató információs anyagok. Ezen kívül jól működik a 2011-ben indított
vadludsokadalom.hu honlap is, amelyre kizárólag a Tatai Vadlúd Sokadalomról szóló
tájékoztató anyagok, képek, videók kerülnek fel. Az egyesületünk megismerését,
programjaink népszerűsítését szolgáló molinók és ún. „A” táblák száma folyamatosan
emelkedik, amelyeknek egyéb programjainkon, de különösen a Tatai Vadlúd Sokadalmon
vesszük nagy hasznát. A népszerű video megosztó portálra is töltünk fel az egyesületi
programokat bemutató rövid, színes kisfilmeket.
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VI. Gazdálkodási adatok
A 2015. évi eredmény-kimutatásunk alapján 321 ezer forint nyereségünk keletkezett. A
korábbi évek nyereséges gazdálkodásának köszönhetően a saját tőkénk folyamatosan
emelkedik, így 2015. év végén már 3.951 eFt volt. Az egyesület vagyona pénzeszközökben
(2.914 E Ft), és tárgyi eszközökben (nettó érték: 638 E Ft) testesül meg. Kötelezettségünk
nem volt a mérleg fordulónapján.
Az Alapszabály értelmében az egyesület mindenkori bevételéből 3 %-ot el kell különíteni,
amelyet elsősorban pályázati önerő bemutatásához használhat fel. Felhasználásához az
elnökség jóváhagyása szükséges. A 2009-2014-es években ebből 650.298 Ft tartalék gyűlt
össze, amelyből még felhasználás nem történt. 2015-ben befolyó bevételeink (az adó 1%-a
nélkül számítva) 6.330 E Ft-ot tettek ki, amellyel a tartalék összege újabb 189 900 Ft-tal
növekedett, ezzel az elkülöníthető pénzeszköz év végén összesen 840 198 Ft volt.
Az elkülönített pénzeszköz az egyesület bankszámláján és pénztárában rendelkezésre áll.
A személyi jövedelem adó 1 %-ából 2014-ben 262 e Ft-ot kaptunk. Az elnökség döntése
alapján ebből az összegből a Ferencmajori Madárvártára beállítottunk 2 db WC-t,
elkészíttettük a Hopp Ferencről (táborunk névadója) szóló információs táblát, a maradék
összegből pedig napraforgót vásároltunk a téli madáretetésre .
Fényképpel ellátott beszámoló a szazvolgy.hu honlapon lesz látható.
2015-ben 208 e Ft-ot kaptunk az adó 1 %-ából. Felhasználásáról az elnökség a 2016. március
11.-én tartott elnökségi ülésén döntött, ezt az összeget a fedett fogadó épületben
elhelyezendő padok és asztalok acél tartószerkezetének elkészítésére fordítja.
A gazdálkodás egyéb számadatait a „Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló” és a
„Közhasznúsági jelentés” tartalmazza, amelyet a www.szazvolgy.hu honlapon teszünk
közzé.

Baj, 2016. március 11.

Pénzes László
elnök
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